
Ка лі ра ні ца ўжо ды хае ў спі ну зі мо вым хо ла дам, а пра г-
ноз на двор'я вы му шае спа лу чаць са гра валь нае і не пра-
 ма каль нае, вель мі доб ра на браць па за се ках пры го жых 
філь маў з во сень скім змес там і аздаб лен нем — і пра гле-
дзець іх у воль ны час па ад ным аль бо цэ лым пач кам. На 
сто пра цэн таў як ан ты дэ прэ сант гэ ты ме тад, мо жа, і не 
спра цуе, але на строй дак лад на па леп шыць.
Мы пры га да лі не каль кі кі на сту жак, якія вар та ўклю-
чыць у гэ ты спіс.

«Во сень скі ма ра фон» (1979)

Гіс то рыя пра та ле на ві та га пе да го га і пе ра клад чы ка Бу зы кі-
на, не ра шу чы ха рак тар яко га са пса ваў гас па да ру ўсё жыц цё, 
па вод ле пер ша па чат ко вай за дум кі му сі ла стаць ка ме ды яй, а 
ста ла ад ной з ві зі то вак зна ка мі та га рэ жы сё ра Ге ор гія Да не лія. 
Бо спра ва тут знач на глы бей шая, чым ня ўмен не ска заць «не»: 
ні жон цы, ні па лю боў ні цы, кож ная з якіх жа дае быць адзі най і 
ка ха най, ні пі ту шча му су се ду-фі ло са фу, яко му па трэб на кам-
па нія для вы піў кі і раз моў, ні ўчэ піс тай ад на курс ні цы, якая бес-
са ром на ска рыс тоў вае та лент Бу зы кі на для сва іх пе ра кла даў, 
ні за меж на му пра фе са ру, які за пра шае бе гаць з ім што ра ні цы.
Справа ў тым, што ге рой, ка лі ра ша ец ца на рэш це стаць ін шым 
ча ла ве кам, цер піць фі яс ка, бо ар га ніч на не здат ны прай сці 
абра ным шля хам да кан ца. Ён мо жа толь кі бег чы труш ком, 
не спы ня ю чы ся і не агляд ва ю чы ся, пе ра адоль ва ю чы гэ ты 
бяс кон цы ма ра фон аж но да зы хо ду жыц ця...

І хоць мно гім са вец кім гля дач кам Да не лія не да га дзіў сва-
ёй «сум най ка ме ды яй» — ад ны крыў дзі лі ся, што ге рой так і 
не сы шоў ад жон кі, дру гія, на ад ва рот, што кан чат ко ва да яе 
не вяр нуў ся, — за меж ная пуб лі ка і кры ты ка стуж ку аца ні ла 
вы со ка. На фес ты ва лі ў Сан-Се басць я не кар ці на атры ма ла 
га лоў ны прыз, на Ве не цы ян скім фес ты ва лі — прэ мію ад жур-
на ліс таў за най леп шую муж чын скую ро лю (Яў ген Ля во наў) і 
прыз Між на род най фе дэ ра цыі кі на прэ сы. У 1981 го дзе кар-
ці ну на ват пла на ва лі вы лу чыць на «Ос кар», але з-за вай ны 
ў Аф га ні ста не гэ та га не зда ры ла ся.

Ці ка він кі
«Дац ка га пра фе са ра» Хан се на сыг раў рэ аль ны за меж-

нік, ка рэс пан дэнт ча со пі са «Шпі гель» Нор берт Ку хін ке. Яго, 
улас на, мер ка ва ла ся прад ста віць як ня мец ка га пра фе са-
ра, але ўзнік лі пя рэ чан ні з бо ку ЦК КПСС, які па тра ба ваў 
дак лад нас ці: ад куль узяў ся пра фе сар, з бур жу аз най ФРГ 
або дэ ма кра тыч най ГДР? Пры лю бым з гэ тых рас кла даў 
фільм бы ло б не маг чы ма пра даць на ня мец кі ры нак, та му 
на цы я наль насць Хан се на змя ні лі на нейт раль ную.

На тал ля Гун да ра ва сыг ра ла не ма ла дую жон ку пра-
 фе са ра (які, па вод ле філь ма, і сам да лё ка не юнак — 
46 га доў), ма ці ўжо да рос лай дач кі. На са мрэч на мо мант 
вы ха ду кар ці ны акт ры се быў уся го 31 год, і яна бы ла 
ма ла дзей шай за Ма ры ну Ня ёла ву, якая сыг ра ла ро лю 
па лю боў ні цы.

«Ад ной чы» (2007)

Дзе сяць га доў та му гэ та ір ланд ская му зыч ная ме лад ра ма 
за слу жа на атры ма ла «Ос кар» за леп шую пес ню, а паз ней 
бы ла па спя хо ва адап та ва на ў тэ ат ры на Брад веі. У не вя лі кай, 

але на сы ча най гіс то рыі эма цы я наль ныя штурш кі гле да чам 
да юць і вон ка вае, і ўнут ра нае: «жы выя» не па ста но вач ныя 
здым кі, пры го жыя во сень скія пей за жы і ўтуль ныя ву лач кі 
Дуб лі на, ат мас фер ная лі рыч ная му зы ка і гіс то рыя ка хан ня 
ір ланд ска га ву ліч на га му зы кан та і чэш скай іміг рант кі, вы му-
ша най пад пра цоў ваць пры бор кай ква тэр (да рэ чы, абод ва 
га лоў ныя ге роі — не пра фе сій ныя ак цё ры і не ак цё ры на о-
гул, а пра фе сій ныя му зы кан ты, якія вы кон ва юць у філь ме
ўлас ныя пес ні)... Ка ра цей, сам Сты вен Спіл берг ад зна чыў, 
што атры маў ад пра гля ду кар ці ны на тхнен не на ўвесь год, 
а ле ген дар ны му зы кант Боб Дзі лан за пра сіў му зы каў узяць 
удзел у сва ім су свет ным тур нэ.

Ці ка він кі
Цуд у тым, што кі но не прос та бюд жэт нае, а фан тас-

тыч на бюд жэт нае: яно зня та ця гам уся го 17 дзён на дзве 
звы чай ныя ліч ба выя ка ме ры.

Фільм па слу жыў па чат кам са праўд на га ра ма на па між 
вы ка наў ца мі га лоў ных ро ляў, якія і да гэ туль бы лі зна ё мыя 
шмат га доў.

«Са лод кі ліс та пад» (2001)
Ра ман тыч ная ме лад ра ма, якая пры му шае на ват за цык-

ле ных на ўлас ных праб ле мах ме лан хо лі каў зноў удых нуць 
на ўсе гру дзі і па чаць ра да вац ца кож на му ім гнен ню паў ся-
дзён на га жыц ця. Вар та толь кі па знаць ся бе ў га лоў ным ге роі 
філь ма — за шпі ле ным на ўсе гу зі кі рэ клам ным аген це Нэль-
са не Мо се, ты по вым пра ца го лі ку, які не ўяў ляе са бе ін ша га 
сэн су ў жыц ці. Па куль ад ной чы не су стра кае спа кус лі вую і 
экс цэнт рыч ную Са ру. Яна про сіць па быць яе хлоп цам адзін 
ме сяц, а ўза мен абя цае цал кам змя ніць яго све та ўспры ман-
не. Ад мет насць сі ту а цыі ў тым, што Са ра смя рот на хво рая 
на рак, а Нэль сан — адзін з мно гіх «па цы ен таў», лёс якіх 
дзяў чы на вы праў ляе...

Ці ка він кі
Кі на сту дыя Warner Brothers вы ра за ла са стуж кі не ка-

то рыя сек су аль ныя сцэ ны, з-за ча го вы ка наў ца га лоў най 
ро лі Кі я ну Рыўз вель мі за сму ціў ся, па лі чыў шы, што фільм 
стра ціў пэў ную до лю пе ра ка наў час ці.

Фільм — ры мейк ад най мен най кар ці ны 1968 го да — 
у ад роз нен не ад свай го па пя рэд ні ка — быў су стрэ ты кры -
ты ка мі вель мі не пры яз на і атры маў аж но тры на мі на цыі 
на ан ты прэ мію «За ла тая ма лі на» — але, тым не менш, 
пры бюд жэ це ў 40 міль ё наў до ла раў са браў звыш 65 міль ё -
наў у су свет ным пра ка це і ўвай шоў у ад мыс ло вы аме-
ры кан скі рэй тынг «250 філь маў, якія хо чац ца гля дзець і 
пе ра гля даць».

«Сяб роў ка Во сень» (2002)

Гэ та 4-се рый ная ме лад ра ма — пер шы мас тац кі тэ ле се-

ры ял, зня ты пас ля за цяг ну тай паў зы «Бе ла русь філь мам» 

су мес на з ра сій скі мі кі не ма та гра фіс та мі.

Пра што фільм? Пра сяб ро вак Аню і Жэ ню, ста сун кі якіх з 

дзя цін ства прай шлі вы пра ба ван не ча сам і ад лег лас цю — жы-

ву чы ў роз ных га ра дах, жан чы ны ве да юць, што абедз ве яны 

па пер шым сіг на ле прый дуць на да па мо гу ад на ад ной. І ўсё ж 

аб са лют най іды ліі не бы вае. Жэ ня ледзь стрым лі вае слё зы,
гле дзя чы на Ані ну дач ку, — са ма яна пас ля чар но быль скай 
ава рыі дзя цей мець не мо жа. Аня ж, у сваю чар гу, ме ла ня-
шчас це з пер ша га по гля ду за ка хац ца ў бу ду ча га му жа сяб-
роў кі і ця пер з усіх сіл ста ра ец ца не пе ра шка джаць ся мей на му 
шчас цю... Пры чым тут во сень, якая тра пі ла ў наз ву кар ці ны? 
Як рас тлу ма чы ла вы ка наў ца ад ной з га лоў ных ро ляў акт ры са 
Ган на Вар та нян, «прос та ўво сень пла каць зруч ней: слёз з-за 
даж джу не бач на». Сло вам — так, гэ та ад на з тых са мых ме-
лад рам, пад ме ло дыі з якіх мно гія гле да чы пла чуць.

Ці ка він кі
Сцэ на рый «Дзі ця, сяст ра мая», які на пі са ла для кар ці ны 

лі та ра тар і жур на ліст Юлія Ляш ко, у свой час атры маў два 
га лоў ныя дып ло мы — на ай чын ным На цы я наль ным кі на-
фес ты ва лі ў Брэс це і ра сій скім «За ла тым Ві ця зі».

Ства раль ні кі се ры я ла ад зна чы лі ў ціт рах, што фільм 
за сна ва ны на рэ аль ных па дзе ях.

«Ле ген ды во се ні» (1994)

Адзін з ге ро яў гэ тай ва ен най і ся мей най дра мы, ура джэ нец 
аме ры кан ска га шта та Ман та на пал коў нік Лад лаў шмат га доў 
ва я ваў з ін дзей ца мі, зні шча ю чы цэ лыя вёс кі. Але ця пер ён 
на пен сіі, вы хоў вае трох сы ноў і пе ра мя ніў сваё мер ка ван не 
на конт ін дзей цаў — больш за тое, ра зам з сям' ёй жы ве на 
тэ ры то рыі пле ме ні да ко та. Ад ной чы ся рэд ні сын пры во дзіць 
у дом ня вес ту, Сю за ну, якая ра ка вым чы нам змя няе жыц цё 
сям'і, бо ў яе за ка ха лі ся ўсе трое бра тоў... Жа ніх дзяў чы ны ў 
вы ні ку за гі нуў на фран тах Пер шай су свет най вай ны, адзін з 
яго бра тоў ад помс ціў за бой цам па звы ча ях ін дзей цаў і збег 
ад цы ві лі за цыі, а дру гі да біў ся ад ка ха най зго ды на шлюб, але 
кан чат ко ва па сва рыў ся з баць кам. І ўсё гэ та — на маш таб-
ным па лат не эма цы я наль ных жарс цяў, вай ны і во се ні...

Ці ка він кі
На ро лю га лоў на га ге роя спа чат ку быў за про ша ны 

Джо ні Дэп, але з-за за ня тас ці ў ін шых пра ек тах ён фі зіч на 
не па спя ваў на здым кі, і ро ля да ста ла ся Брэ ду Пі ту, яко му 
да вя ло ся ву чыц ца ска каць вяр хом.

Здым кі ў Ка на дзе да зво лі лі рэ жы сё ру зэка но міць 
два міль ё ны до ла раў — праў да, да вя ло ся змя ніць не каль кі 
га ра доў, уга вор ва ю чы іх ула ды даць да звол на вы ся кан не 
не каль кіх дрэ ваў.

Шлях кар ці ны ад за дум кі да вы ха ду на эк ра ны склаў 
аж но 17 га доў!

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА. zaharava@zviazda.by
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БЫ ВАЙ, ВО СЕНЬ!
5 філь маў су праць се зон най ханд ры


